Notulen DB-vergadering 22-03-2017
- Aanwezig: Rutger, Joke, Ina, Rianne, Simon en Ilse (notulen).
- Afwezig: Jos, Leendert
Opening
Vaststellen agenda en notulen/actielijst vorige vergadering:
Notulen
Worden vastgesteld.
Actielijst.
Ingekomen stukken

Sluiting van de Hut per 31 maart. Ilse brengt bos bloemen bij de Hut ter afscheid.

Statutenwijzigingen document ontvangen van notaris Hartsuiker. Allemaal
doorlezen en opmerkingen doorgeven aan Joke uiterlijk zondag 26 maart. Per
woensdag 29 maart ligt er een versie in het MFC.

Uitnodiging opening Schokkerhaven. Jos en Simon gaan erheen.
Evaluatie afgelopen periode:

2/3: Jaarvergadering DB Tollebeek. Het was een goede vergadering. Afscheid
genomen van voorzitter Jan Swart.
Actuele/lopende zaken:
 Jaarvergadering op 6 april, nieuw bestuurslid Leon Bovée. Voorbereid.
 Bezoek aan jaarvergadering DB Ens op 29 maart. Joke en Simon gaan.
 Jaarvergadering OVN 29 maart. Rianne gaat.
 Schouw Nagele op 1 april. Jos en Simon gaan.
 10 dorpenoverleg 12 april. Simon en Leendert gaan, Rutten.
 Tulpenmozaïek. Rianne heeft met Roel een ontwerp gemaakt en verder alles
geregeld. Laat ons weten wanneer we wat moeten doen.
 Plantjesdag op 13 mei. Jos maakt een draaiboek.
 Nieuwkomers Nagele. Rianne en Ilse hebben een opzet gemaakt van een
informatieblad en brief nieuwkomers. Kleur informatieblad: blauw.
Volgende vergadering is het klaar.
 Coöperatie Energiek Nagele: omschrijving besluit tot besteding Windgeld/
prijsvraag. Rutger heeft ons bijgepraat. Notulen van de vergadering coöperatie
gaan na vaststellen naar DB-bestuur.
 Financiën. Kascommissie is bij Ina geweest en hebben goedgekeurd.
Opmerkingen over de hoogte van de pacht van het weitje en de stroomafrekening
die erg hoog is.
Begroting: Het is aan de FC om Koningsdag en Dorpsfeest te begroten. Contact
met Peter Smits hierover.
 Communicatie: Infoborden/ Websitecommissie. Geen bijzonderheden.
 Sociale commissie (i.s.m. buurtwerker Nancy). Joke en Ilse pakken dit na de zomer
op.
 Zuiderwinkels, bank, klok en stroomkast. Geen bijzonderheden.
 Noorderwinkels, snackbar. Geen nieuws. Wijze voortzetting snackbar nog
onduidelijk.
 Karwijhof. Rutger heeft geprobeerd om contact te krijgen met VHdK, zonder
resultaat tot nu toe.
 Stichting MFC. Geen nieuws.
 Sportdorp. Geen bijzonderheden.
 Leadergeld. We zoeken iemand die dit op zich kan nemen.
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Overige zaken/ Rondvraag
 Voortaan zetten we de notulen van de bestuursvergaderingen DB pas op de
website ná vaststellen in de eerstvolgende vergadering.
 Geluidsinstallatie. De huidige is niet meer optimaal. Marcel Sellies heeft op papier
gezet wat opties zijn voor een nieuwe. We besluiten dat we een nieuwe gaan
aanschaffen. Marcel Sellies neemt dit op zich, Simon contact met hem.
 Shirts elfdorpenloop: Er komen nieuwe shirts voor de elfdorpenloop i.o.m.
Sportdorp Nagele.
Rutger neemt afscheid als voorzitter. We bedanken hem voor zijn inzet.

Volgende vergadering:
Jaarvergadering 6 april 2017 20.00 uur MFC
Regulier: woensdag 19 april 2017 20.00 uur in MFC.
Vergaderdata 2017:

31 mei

28 juni

19 juli
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